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تاریخچه
 ســاختارهاى پلیمــرى در دهه ى 1930 با معرفى پلیمرهاى خطى2 توجه دانشــمندان را بــه خود جلب نمود تا 

اینکه در ادامه، ســاختارهاى پلیمرى با پیوند عرضى3 در دهه ى 1940 
و پلیمرهاى شــاخه دار در دهه ى 1960 معرفى گردید. پس از آن در 
ابتداى دهه ى 1980 با ظهور ســاختارهاى درختسان مسیرى جدید در 
این زمینه به وجود آمد. این مولکول هاى داراى انشعاب  بسیار دندریمر 
نامیده شــد که از دو واژه یونانى، «Dendron» به معنى شبیه درخت 
و «meros» به معنى « واحد»مشــتق شده اســت. در همان زمان گروه 
دیگرى چنین ماکرومولکول هایى را گزارش کرده و آن را آربورول4 
نامیدنــد که در زبان التین به معنى درخت اســت. بــه جاى دندریمر 
واژه مولکول هاى آبشــارى نیز استفاده مى شــد اما بهترین واژه همان 

«دندریمر» است. 

تعریف درختسان
درختســان ها دســته جدیدى از مواد پلیمرى منشعب هستند که از یک هسته منشــأ گرفته اند و به عنوان درشت 

مولکول هایى با ساختار شاخه اى سه بعدى توصیف مى شوند. ساختار 
این مــواد تاثیر زیادى بر خواص فیزیکى و شــیمیایى آنهــا دارد. به 
دلیل شــباهتى که ایــن ســاختارهاى مصنوعى با پروتئین هــا دارند، 
بــه آن ها پروتئین هاى مصنوعى5   نیز گفته مى شــود. به دلیل داشــتن 
رفتارهاى بى نظیر، از درختســان ها در محدوده وسیعى از کاربردهاى 
زیست پزشــکى و صنعتى استفاده مى شود. اخیراً یافت شده  است که 
درختســان ها نســبت به پلیمرهاى متداول مى توانند متفاوت باشند و 
ســاختار این مواد نیز تاثیر زیادى بر کاربردهاى آنها خواهد داشــت. 
ویژگى هاى بى نظیر دندریمرها شــامل اندازه یکسان، باالترین درجه 

مه
قد

م

 فناورى نانو یکى از جدیدترین حوزه هاى فناورى در دنیا است که مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است. 
امروزه با گســترش این فناورى، به ویژه در زمینه علوم پزشــکى و دارورسانى، کاربردهاى بسیارى براى این 
فناورى مشــاهده مى شود. در روش هاى نوین دارورسانى، با توجه به اینکه سلول هاى خاصى از بدن نیازمند 
فرآورده دارویى خاصى مى باشند، دارو به طور موثر و با یک روند مشخص به سمت آن سلول جهت گیرى 
کرده و براى مدت معینى به محل نیاز تحویل داده مى شــود. به این منظور اســتفاده از نانوحامل هاى مختلفى 
از جمله درختســان ها1 مورد توجه قرار مى گیرد که وظیفه رســاندن هدفمند دارو را به سلول هاى مشخصى 

برعهده خواهند داشت. 

 شکل1. درختسان
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ایجاد شــاخه، حاللیت در آب و وجود حفره هاى درونى، آنها را براى کاربردهاى دارورســانى و زیستى جذاب 
کرده  است. در این گزارش به بررسى ساختار مولکولى، مزایاى استفاده از این مواد نسبت به موارد مشابه، روش هاى 

ساخت و قابلیت هاى کاربردى آنها نظیر نقش کاتالیستى، انتقال دارو، انتقال ژن وMRI6  پرداخته شده است.

اجزای ساختاری درختسان
درختســان هاى متقارن داراى سه ناحیه مجزا هســتند: هســته مرکزى7 عامل دار، الیه هاى متقارن شعاعى که از 

واحد هاى تکرار شونده تشکیل شده اند و گروه هایى که در انتها قرار دارند.

 شــکل2. اجزاى 
ساختارى  درختسان

ساختار درختسان

واحدهاى  انشعابى

حفره  داخلى
هسته  مرکزى

هسته 

دندرون

نسل ها

گروه هاى
انتهایى

10nm گروه هاى سطحى
به هم فشرده

درختسان نسل چهار

ویژگی های درختسان
در مقابل پلیمرهاى خطى که اغلب ساختارشــان بطور اتفاقى و تصادفى شــکل مى گیرد،  درختســان ها ساختار 
مشــخصى دارند که شامل یک هســته مرکزى با شاخه  هایى است که به شکل شــعاعى قرار گرفته اند. ساختار 
و کارکرد آنها مشــابه پروتئین هاى کروى اســت. در نســل هاى باالتــر (باالتر از 4)، ســاختار آنها به صورت 
ســه بعدى و شــبه کروى تغییر مى یابد. در ســاخت درختســان ها اندازه و جرم مولکولى آنها به طور دقیق قابل 
کنترل است. حضور تعداد زیادى انشعاب انتهایى موجب افزایش انحالل پذیرى و واکنش پذیرى آنها مى شود. 
انحالل پذیرى درختسان ها به شدت تحت تاثیر طبیعت گروه هاى سطحى قرار دارد. براى مثال وجود گروه هاى 
آب دوســت باعث مى شــود که دندریمرها در حالل هاى قطبى محلول باشــند و گروه هــاى انتهایى آب گریز 
موجب انحالل پذیرى بیشتر درختسان ها در حالل هاى غیرقطبى مى شود.  اهمیت درختسان ها در اینجا مشخص 
مى شــود که تاثیر گذارى درمانى هر دارویى به انحالل پذیرى خوب آن در محیط آبى بدن وابسته است. تعداد 
زیادى از مواد با خاصیت درمانى قوى موجودند اما به دلیل نامحلول بودن، براى اهداف درمانى مورد اســتفاده 
قــرار نمى گیرند. دندریمرهاى محلــول در آب قابلیت اتصال به مولکول هاى آب گریز با خواص ضدقارچى یا 
ضدباکتریایى را دارند. احتمال آزادســازى داروى متصل شــده بر اثر تماس با موجودات زنده ى مورد هدف 

وجود دارد و بنابراین این کمپلکس ها به عنوان سیستم هاى تحویل دهنده دارو لحاظ مى شوند.
ویژگى هاى بى نظیر دندریمرها همچون اندازه کنترل شده، تک پاشیدگى8 و گروه هاى سطحى تغییرپذیر، این 
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انواع درختسان
 در ســال هاى اخیر دندریمرهاى مختلفى با کارایى هاى گوناگون براى تحقیقات آزمایشگاهى مورد سنتز قرار 

گرفته اند؛. در ادامه برخى از دندریمرها با خواص متفاوت را بررسى مى کنیم.

 درختسان هاى کریستال مایع
این دسته از دندریمرها شامل مونومرهاى مزوژنیک11 (کریستال هاى مایع) مانند دندریمرهاى کربوسیالن 
عامل دارشــده مزوژن هستند. اولین دندریمر کریســتال مایع با گروه هاى سین نامویل12 ساخته شد. به دلیل 

خصلت ایزومریزاسیون E-Z 13، آنها قادر به آزادسازى هدفمند دارو هستند. 

  تکتودندریمرها
تکتودندریمرها14 متشــکل ازیک دندریمر مرکزى هســتند که با دندریمرهاى پیرامونى احاطه شــده اند. 
تکتودندریمرهاى ساخته شده براى اهداف دارویى و زیست شناسى توسط موسسه نانوتکنولوژى میشیگان 
قابلیت هایى چون تشــخیص ســلول بیمار، تشخیص ناحیه بیمارى، دارورســانى، گزارش وضعیت و بازده 

درمان را دارند.

مولکول ها را براى کاربردهاى زیست پزشکى مطلوب مى سازد. گروه هاى انتهایى در دندریمرها مى توانند توسط 
عامل هاى مختلف درمانى و تصویربردارى، به صورت کنترل شــده عامل دار شوند، که این خود پتانسیلى براى 
اســتفاده از آنها دردارورسانى هدفمند محســوب مى شود. عالوه بر آن از وجود حفره هاى خالى در دندریمرها 
بــراى کپســوله کردن مولکول هاى دارویى آب گریز اســتفاده مى شــود. وجود گروه هاى آمین نوع ســوم در 
دندریمرهاى پلى آمیدوآمین9 ایجادکننده برهم کنش هاى اسید -   باز و پیوندهاى هیدروژنى است، همچنین این 
گروه ها باعث برهم کنش هاى غیرکووالنســى با مولکول هاى کپسوله شده میزبان مى شود. همه ى این ویژگى ها 

باعث مى شود که دندریمرها عامل هاى مناسبى براى انحالل پذیرى داروهاى آب گریز باشند. 
پیدایش دندریمرهاى عامل دارشــده با پلى اتیلن گلیکول10 که دندریمرهایى با ابعاد بزرگتر محسوب مى شوند 
سبب انحالل پذیرى در آب و افزایش بارگیرى دارو مى گردد. نسل G3 و G4 از دندریمرهاى پامام که با آمین 
عامل دار شــده اند براى کپسوله کردن داروى ایبوپروفن و بررسى میزان جذب آنها به سلول مورد استفاده قرار 

گرفته اند.

 شکل3. درختسان 
PAMAM

PAMAM

G1
G2

G3

هسته
گروه هاى

عاملى  سطح

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



6

 درختسان  هاى کایرال15
کایرالیتى در دندریمرها بر اثر وجود شاخه هایى که به لحاظ شیمیایى یکسان ولى به لحاظ ساختارى کامال 
متفاوت اند، ایجاد مى شــود. با توجه به تمایزهایى که مى توان با وجود ترکیبات کایرال در این گونه ها به 
کار برد، دندریمرهاى کایرال هم در آزادســازى هدفمند دارو و هم درتشخیص ترکیبات کایرال در بدن 

موثر هستند.
 درختسان هاى پاماموس16

دندریمرهاى پلى آمیدوآمین اورگانو سیلیکون17 که به طور شعاعى قرار گرفته اند به مایسلى تک مولکولى 
تبدیل مى شوند که پلى آمیدوآمین هسته دوست در داخل آن و اورگانوسیلیکون آبدوست در بیرون قرار 

مى گیرد.

 درختسان هاى هیبریدى
دندریمرهاى هیبریدى ترکیبى از پلیمرهاى دندریتیک و خطى در قطعات هیبریدى یا در فرم هاى کوپلیمر 

پیوندى هستند.
 درختسان هاى پپتیدى18

 دندریمرهــاى حــاوى پپتید بر ســطح بدنۀ 
دندریمــر ســنتى و دندریمرهــاى حــاوى 
اســیدآمینه، به عنــوان دندریمرهاى پپتیدى 
پپتیدهــا مى  توانند  ایــن  تعریف مى شــوند. 
در واحدهــاى شــاخه اى یــا هســته، قــرار 
زیســتى  دلیــل خصوصیــات  بــه  گیرنــد. 
و درمانــى، دندریمرهــاى پپتیــدى نقــش 
مهمــى درحوزه هاى مختلف مثل ســرطان، 

ضدباکترى، ضدویروس، سیستم اعصاب مرکزى، بى حس کننده، آسم، آلرژى و متابولیسم کلسیم دارند. 
به خاطر جذب شدن آنها به سلول، پپتیدها براى دارورسانى بسیار مفید مى باشند.

 شکل4 . تکتو دندریمر 
PAMAM
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 شــکل5. گلیکودندریمر 
پوشیده  شده  با کربوهیدرات

 گلیکودندریمرها
 واژه « گلیکودندریمر» براى معرفى دندریمرهایى استفاده مى شود که در ساختارشان کربوهیدرات ها قرار 

دارد.

 شکل6. دندریمر 
PAMAM با سه نسل 

0/5 1 2 31/5 2/5

 درختسان  هاى پامام19
از میــان دندریمرها PAMAM ها هســتند که در دارورســانى بســیار مــورد توجه قرار دارند، بســیارى از 
دندریمرهاى PAMAM با ســطوح تغییریافته، محرك سیستم ایمنى نیســتند. آن ها در آب محلول بوده و 
حاوى آمین هاى انتهایى قابل تغییرى هستند که مى توانند به مولکول هاى مهمان یا هدف مختلف بپیوندند. 
حفره درونى درختســان هاى PAMAM به دلیل ســاختار بى نظیرش که حاوى اتصاالت ســه گانه آمین و 

آمیدى است، مى تواند میزبان مولکول هاى فلزى یا میهمان باشد.

روش های ساخت درختسان
 درختســان ها معموال به دو روش واگرا و همگرا تهیه مى شــوند. در روش واگرا درختسان ها از هسته مولکول 
چند عاملى به ســمت اطراف رشــد مى کنند. هســته مولکول (G0) با مولکول هاى مونومر واکنش داده و اولین 
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روش همگرا به عنوان پاسخى به ضعف هاى سنتز واگرا توسعه پیدا کرد. در روش همگرا درختسان به صورت 
مرحله اى و از گروه هاى انتهایى به ســمت درون ســاخته مى شود. وقتى انشــعاب هاى دندرون ها به اندازه کافى 
بزرگ شــوند، به هســته مولکول  چند عاملى متصل مى  شــوند. روش رشــد همگرا چندین فایده دارد از جمله 
اینکه خالص ســازى محصول مورد نظر نسبتاً آسان است و وقوع نقص در ساختار نهایى به کمترین حد ممکن 
مى رسد اما روش همگرا اجازه تشکیل نسل هاى زیاد را نمى دهد، زیرا در واکنش بین دندرون ها و هسته مولکول 
ممانعت هاى فضایى رخ مى دهد. دندریمرها پس از تشــکیل شــامل هســته مرکزى، انشعاب و حفرات درونى 

هستند.

نقطه  مرکزى

 شــکل8. روش 
ساخت  همگرا

نسل(G1) دندریمر را تولید مى کند. در مرحله بعد این سطح جدید مولکول است که براى واکنش با مونومرهاى 
بیشتر فعال مى شود. روش واگرا براى تولید مقادیر زیاد دندریمرها مناسب است. ولى مشکالتى مثل واکنش هاى 
جانبى و واکنش هاى کامل نشده که منجر به نقص در ساختار مى شود را در پى خواهد داشت. براى جلوگیرى 
از واکنش هاى جانبى و براى مجبور کردن واکنش به کامل شــدن، مقادیر زیادى از واکنش دهنده ها مورد نیاز 

مى باشند که این خود مشکالتى را در زمینه خالص سازى محصوالت نهایى ایجاد مى کند.

 شکل7. روش 
ساخت  واگرا

هسته  آغاز   گر

کاربرد و مزایای استفاده از درختسان
در مفهوم دنیاى نانو فناورى و محیط هاى آبى20 که اهمیت زیادى در زندگى موجودات زنده به خصوص انسان 
دارد، درختسان ها نقش مهمى را ایفا مى  کنند. به طورى که در مقایسه با نمونه هاى مشابه مانند فولرن ها، به دلیل 
دارا بودن گروه هاى عاملى زیاد و متنوع توانمندى بیشترى از خود به نمایش گذاشته اند. همچنین در موضوعاتى 
مانند انتقال دارو، انتقال ژن و تصویربردارى رزونانس مغناطیسى 21 بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه به 

بعضى از کاربردهاى آنها اشاره شده است.

درختسان: نانوحاملی در عرصه سالمت مجموعه گزارش هاى  
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 شکل9. مزایاى 
درختسان

درختسان و بستر داروکاربردها

مولکول هاى دارورسان کوچک
پروتئین هاى درمانى
عوامل  تصویربردارى
عوامل  هدف گیرى

رابط

انجام  اصالحات  فارماکوسینتیکى
کارکردهاى  دیگر مانند: نقش آنیونى

 شکل10. راه  هاى انتقال دارو توسط درختسان 

شماره نسل

داروى  جذب شده

داروى کونژوگه

داروى انکپسوله

پلى اتیلن گلیکول

G4

G3

G2

G1 G0

 رسانش هدفمند دارو
ترکیبــات آلى براى درمان و بهبود یک بیمارى عموماً اســتفاده مى شــوند. در این میان محققــان براى درمان 
بیمارى هاى خاص با چالش هایى مانند: مقدار داروى مصرفى، عدم حاللیت مناسب ترکیب آلى، نقطه اثر مناسب 
و غیره روبرو هســتند. جهت رفع این مشــکالت استفاده از حمل کننده هاى دارو22 پیشنهاد شده و درختسان ها با 

ویژگى هاى ساختمانى خود شرایط الزم را فراهم مى کنند.
درختسان ها با داشتن گروه هاى عاملى آب دوست حاللیت مناسبى در آب خواهند داشت و داروها مى تواند از 
طریق، پیوند کواالنســى و یا پیوند الکترواستاتیک و جذب ســطحى در فضاهاى داخلى کپسول ها23 و یا روى 
سطح24 آنها متصل شوند و به عنوان انتقال دهنده دارو مورد استفاده قرار گیرند. کنترل مقدار داروى قرار گرفته 

بر روى درختسان ها نیز نکته مهمى است که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 ژن درمانى
در نگاهى به گذشته، رسانش مولکول هاى کوچک به عنوان مولکول هاى مهمان در فضاى داخلى دندریمر ها 
موضوعى آشــکار اســت؛ در حالیکه رسانش درشــت مولکول ها مانند پالزمیدهاى چند مگادالتونى به منظور 
ژن درمانى غیر ویروســى، دور از انتظار است؛ زیرا کپسوله کردن مولکول هایى که چندین برابر وزن مولکولى 
درختسان باشند به نظر غیرممکن مى رسد. با این حال، شواهد تجربى حاکى از آن است که راهبردهاى مختلف 
ژن درمانى از مشــارکت درختســان ها بهره برده اند؛ به طور مثال، نوع خاصى از درختســان PAMAM که به نام 
تجارى Superfect شــناخته مى شــود، به عنوان ماده انتقال دهنده ژن در کارهاى آزمایشگاهى به کار مى رود. 
روش هاى مرسوم براى بهینه کردن ژن رسانى داخل بدن به کمک درختسان ها، شامل اصالحات سطحى اسکلت 
اصلى PAMAM به وسیله آرژینین و گروه هاى هیدروکسیل است. اگرچه در حال حاضر این تحقیقات در مراحل 
ابتدایى خود به ســر مى برد، تالش هایى براى بهره بردارى بیشتر از درختســان ها به منظور رسانش مولکول هاى 
کوچک اسیدنوکلئیک مانند siRNA در جریان است؛ که موفقیت این کاربردها به توسعه مداوم مواد و مصالح 

جدید براى تولید درختسان ها بستگى دارد.

 مهندسى بافت 
موضوع مهندســى بافت در دهه هاى اخیر پیشرفت چشم گیرى داشته است. هدف آن بازسازى بافت هاى اصلى 
بدن با فراهم کردن شرایط مناسب براى ترمیم خودبخودى بدن و یا ایجاد یک اندام به منظور پیوند عضو است. 
یکى از مباحث مهم در این زمینه، انتخاب داربســت ســلولى مناسب به عنوان ماتریکس خارج سلولى بوده که 
در دو دســته داربست هاى طبیعى و یا مصنوعى طبقه بندى مى شــود. داربست بایستى توانایى شناخت سلولى و 
رســاندن مواد مورد نیاز به ســلول ها و دور کردن مواد زاید از آن ها را داشته باشد؛ درختسان ها از جمله موادى 
هستند که با داشتن گروه هاى عاملى انتهایى در سطح خود توانایى اتصال به داربست را داشته و مى توانند حامل 

دارو  انتقال  شکل11.   
توسط درختسان به داخل 

سلول

1

2

نشانگر زیستى  سلول  سرطانى

فضاى  داخل سلولى

عامل  هوشمند  براى اتصال به سلول
داروى  ضد سرطان  یا  عامل  تصویربردارى

4

3

سلول  سرطانى

درختسان: نانوحاملی در عرصه سالمت مجموعه گزارش هاى  
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مولکول هاى زیستى مختلفى باشند؛ بنابراین پایدارى این نوع داربست ها با تغییر در میزان پیوند هاى ایجاد شده 
توسط درختسان قابل کنترل است. به عنوان مثال مى توان به استفاده از داربست هاى هیدروکسى آپاتیت به همراه 
یک مرکز درختسان براى مهندسى بافت استخوان اشاره نمود که بازدهى بهترى نسبت به نمونه هاى مشابه بدون 

درختسان داشته است.

 استفاده از درختسان ها در توسعه نسل جدیدى از واکسن
واکسیناســیون یکى از با صرفه ترین راه   ها براى مقابله با بیمارى هاى عفونى میکروبى است که با معرفى واکسن 

آبله توسط جنر در اواخر قرن 18 شناخته شد. با این حال، 
طیف گســترده اى از بیمارى هاى عفونى (ماالریا، سل، 
اسهال باکتریایى و ویروسى) هنوز هم به وفور در سراسر 
جهان مشاهده مى شود. این بیمارى ها به طور کلى توسط 
پاتوژن هاى پیچیده ایجاد شــده که بــراى مقابله با آن ها 
یک رویکرد منطقى در طراحى واکسن مورد نیاز است. 
بنابرایــن نیاز روز افزون به نســل جدیدى از واکســن ها 
بــه منظور مقابلــه با ایــن بیمارى ها احســاس مى گردد. 
درختســان ها از جملــه موادى هســتند که بــا دارا بودن 
خصوصیــات بهینه، باعــث افزایش بازدهى واکســن ها 
مى شــوند. آن ها حامــالن ایده آلى بــراى آنتى ژن هاى 
کوچــک محســوب شــده و توانایى ایجــاد اتصاالت 

چندجزئى با آنتى ژن ها را براى مصارف انسانى بدون ایجاد پاسخ شدید سیستم ایمنى یا پاسخ التهابى دارند.
بعالوه، بسیارى از مواد با وزن مولکولى کم خاصیت ایمنى ندارند و بنابراین زمانى که افزایش میزان آنتى بادى 
علیه مولکول هاى کوچک مطلوب اســت، آنها بایســتى به یک درشــت مولکول متصل شــوند. در گذشــته 
پروتئین هاى طبیعى به عنوان حامالن این مولکول هاى کوچک مورد استفاده قرار مى گرفتند؛ درحالى که امروزه 
درختسان ها جایگزین پروتئین ها شده اند و اتصاالت درختسان- آنتى ژن باعث برانگیختن پاسخ هاى آنتى ژنى و 
در نتیجه تولید آنتى بادى مى شود. به عنوان مثال، در تحقیقاتى که بر روى بیمارى ایدز انجام شد، هدف نهایى 
تولید واکســن بوده اســت، زیرا تاکنون هرگونه ترکیبى از داروها منجر به درمان کامل این بیمارى نشده است. 
ارائه آنتى ژن HIV به بدن با اســتفاده از درختســان ها مى تواند مزایاى زیادى نســبت به موارد مشابه داشته باشد. 
دانشمندان با استفاده از درختسان الیزین، پپتید حاوى چند آنتى ژن 25  را تولید کردند. در این راستا مشاهده شد 
که این ماده داراى سطح نسبى ماندگارى باالیى از آنتى بادى در جانوران است؛ بنابراین نسل جدیدى از واکسن 

علیه بیمارى ایدز نیز با داربست درختسان تولید گردید.

 تشخیص سرطان و تصویربردارى
توانایى اتصال آنتى بادى هاى هدفمند به تومور ها و همچنین وارد کردن داروهاى ضد سرطان به حامل ها، سبب 
ایجاد دارورســانى نانومترى چندکاره شده است. قبل از اینکه بتوان از این فناورى در کلینیک ها استفاده نمود، 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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وضعیت بیمارى داروها فرموالسیون

برون تن گلیوبالستوما دوکسوروبیسین و
siRNA

نسل 3 درختسان
poly(l-lysine)

octa(3-aminopropyl) 
silsesquioxane

برون تن Leukemia
Methotrexate and

all-trans retinoic acid

نسل 5 درختسان
poly(propyleneimine) با 
ethylenediamine هسته

 جدول 1. برخى تحقیقات  انجام شده بر روى درختسان ها در بارگیرى داروهاى ضدسرطان

بایســتى عملکرد آن مورد بررســى قرار گیرد؛ بنابراین با اتصال رادیو ایزوتوپ هاى مختلف به درختســان ها و 
اســتفاده از آنها در حیوانات آزمایشــگاهى، توزیع زیستى درختســان ها در بدن موجود زنده و همچنین اتصال 
آن ها به سلول ها مشخصه یابى مى شود. درنتیجه، دانشمندان مى توانند خصوصیات فیزیکوشیمیایى درختسان را به 

منظور تشخیص و دارورسانى بهینه تنظیم نمایند. 
موفقیت آمیز بودن توزیع هدفمند درختســان ها در محل تومور، باعث شــده است تا بتوان گادولینیوم را که در 
 MRI مورد اســتفاده قرار مى گیرد، بهتر به ســمت تومورها هدایت نمود و در نتیجه تصاویر MRI تصویربردارى

بهترى بدست آورد. 

برخی محصوالت تولید شده و یا در حال مطالعه بر پایه درختسان 

 :VivaGel 
پروژه ®VivaGel که در شــرکت Starpharma در حال تکمیل اســت، ژل ضد ویروس و ضد باکترى 
بر پایه درختســان اســت که تاکنون تست هاى مهمى را با موفقیت پشت  سر گذاشــته است. در مطالعات 
 bacterial vaginosis کلینیکى که تاکنون انجام شــده اســت، مصرف این دارو کاهش ابتال به بیمــارى
را نشــان داده است. مطالعات بیشــترى براى تایید اثرگذارى این دارو براى ممانعت از ابتال به عفونت هاى 

واژینال26 در حال انجام است.

:DEP™ docetaxel 
 Docetaxel .در حال انجام است، در فاز اول کلینیکى قرار دارد Starpharma این پروژه که در شرکت 
یکى از داروهاى شــیمى درمانى اســت که در درمان ســرطان هاى مختلفى از جمله ســرطان سینه، ریه و 
پروستات مورد استفاده قرار مى گیرد. داروى DEP™ docetaxel نوع بهبود یافته ى این دارو است که در 

آن از درختسان ها براى افزایش کارایى دارو بهره گرفته شده است.

درختسان: نانوحاملی در عرصه سالمت مجموعه گزارش هاى  
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 جدول 2 . بازده جهانى سامانه رهایش دارو به واسطه ترکیبات پلیمرى، تا سال 2018 (میلیون دالر)

CAGR %
2013-2018 2018 2013 2012 2011 سیستم

4/2 11,035/2 8,995/0 8,573/4 8,254/6  ترکیبات پلیمرى

پيش بينی و �ای كلی بازار
طبق گزارش انجام شده توســط Dewan، حجم بازار جهانى دارورسانى هدفمند در سال 2011، 92/1 میلیارد 
دالر بوده اســت. بیشــترین حجم این بازار مربوط به بخش نانوذرات بوده اســت. حجم بازار جهانى ترکیبات 
پلیمرى و نانوذرات، در ســال 2013 به ترتیب حدود 9 میلیارد دالر و 53 میلیارد دالر بوده اســت. انتظار مى رود 
این بازار در سال 2018 با رشد 2/4 درصدى به رقم 109 میلیارد دالر برسد. این موضوع ناشی از میزان هزینه هاي 
باالیی اســت که صرف تحقیق و توســعه وابســته به نانوفناوري در صنایع داروسازي و بخش سالمت می شود. 
توســعه بازار نانو ذرات به واسطه پیشــرفت داروهاى نانوفناورى در سرطان اســت، که اثرات جانبى را به طور 

 .(2014،Dewan) موثرى کاهش مى دهد

جمع بندی
دارورســانى هدفمند از جمله ســرفصل هاى علمى 
و پژوهشــى اســت که چندســالى اســت که توجه 
دانشــمندان و محققان را به خود جلب کرده اســت. 
هــدف این فعالیت هاى تحقیقاتــى افزایش دقت در 
رساندن دارو به بافت ها و سلول هاى بیمار است تا به 
این ترتیــب عالوه بر کاهش عوارض جانبى به دلیل 
استفاده بســیار کم و در عین حال موثر دارو، تا حد 
امکان درمان ها را به سمت روش هاى کمتر تهاجمى 
هدایت کند. براى رسیدن به چنین افقى فناورى هاى 
نوین و از همه مهم تر فناورى نانو با معرفى مواد جدید 
مانند درختســان ها به کمک محققان و داروســازها 

وضعیت بیمارى داروها فرموالسیون

برون تن Leukemia
Methotrexate and

all-trans retinoic acid
نسل 4 درختسان

polyamidoamine
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1  Dendrimers

2  Linear Polymers

3  Cross link

4  Arborol

5  Arti�cial Proteins

6  Magnetic Resonance Imaging

7  Core

8  Monodispersity

9  PAMAM

10  PEG

11  Mesogenic monomers

12  Cinnamoyl 

13 ایزومراسیون و یا همپارى به تبدیل یک مولکول به مولکول دیگر با تغییر در آرایش اتم ها است. سیستم E و Z براى 
نام گذارى این مولکول ها استفاده مى       شود. 

14  Tecto-dendrimers

15  Chiral

16  PAMAMOS

17  poly(amidoamine-organosilicon)

18  Peptide dendrimers

19  PAMAM

20  Aqueous

21  MRI

22  Drug Carriers

23  Encapsulation

24  Adsorption

25  Multiple Antigenetic Peptides (MAP)

26  Bacterial vaginosis

پی نوشت ها

آمده اند؛ درختسان ها از جمله نانوحامل هایى مى باشند که براى انتقال هدفمند دارو مورد استفاده قرار مى گیرند. 
این مولکول ها در زمینه هاى دیگرى از جمله ژن درمانى، مهندسى بافت، تولید واکسن، تشخیص سرطان و غیره 
نیز نقش دارند؛ در این گزارش ســعى شــده است تا با توضیحاتى کوتاه، مخاطب اطالعات جامعى در رابطه با 
نقش درختسان در زمینه سالمت کسب کرده و بتواند ایده هاى خود را در زمینه دارورسانى هدفمند به کار بندد.

درختسان: نانوحاملی در عرصه سالمت مجموعه گزارش هاى  
102صنعتى فناورى نانـو
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مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعــه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و 
منتشر شده است. در این نرم افزار اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى و مصاحبه با 

کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتى کشور و عالقمندان به فناورى نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شش عنوان از مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با موضوع کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، 

«نساجى»، «ساخت وساز»، «بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259 :مرکز پخش

1  Shalini Shahani Dewan. January 2014. PHM006J - Global Markets and Technologies 
for Advanced Drug Delivery Systems. Bcc Research Global markets and technology.

2  Srinivasa-Gopalan Sampathkumar, and Kevin J. Yarema, Dendrimers in Cancer 
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3  Hu, C.M. J.,Aryal, S., Zhang, L.”Nanoparticle-assisted Combination Therapies for 
E�ective Cancer Treatment”, Therapeutic Delivery, Vol.1, pp. 323–334, (2010).

4  http://www.starpharma.com/technology/advantages_of_dendrimers

5  http://edu.nano.ir/index.php?actn=papers_view&id=50
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7  http://www.nature.com/news/nanomaterials-o�er-hope-for-cerebral-
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 کاربرد فناورى نانو در سـازه هاى بتنى هوشـمند با 
قابلیت خود  ترمیم  شوندگى

 لوله هـاى حرارتى و کاربردهاى آن در انتقال انرژى 
حرارتى

 کاربـرد فناورى نانو در بهبود عملکرد سـلول هاى 
خورشیدى

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص هاى حیاتى بدن
(CDI) سیستم یون زدایى خازنى 

 کاربرد نانو در متالورژى پودر فلزات
 کاربرد فناورى نانو در پوشـش هاى ضد نقش و ضد 

نوشتار
 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمرى بـر پایه PLGA براى 
دارورسانى هدفمند

 کاربرد فناورى نانـو جهت   گندزدایى  از آب به  روش 
ازوناسیون

 تصفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سرامیکى نانــو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناورى نانو در گچ ساختمانى
 تصفیه آب با استفاده از غشاهاى نانو الیاف

 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب
 کاربردهاى فنـاورى نانـو درمنسوجات خانگى

 فناورى نانو در تصفیه پساب صنعت نساجى
 نانو حسگرهاى پایش کیفیت آب

 نانوحسگرهاى مورد اسـتفاده در صنایع غذایى و 
آشامیدنى

 فوالدهاى نانو ساختار
(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى 
 کاربرد فناورى نانو درشیشه هاى هوشمند (1)

 نانو آفت کش واثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناورى نانو درصنعت مقره

 کاربردهاى فناورى نانو درصنایع غذایى
 کاربردهاى فناورى نانو درروغن هاى روان کننده

 نانو افزودنى هاى سوخت
 کاربردهاى نانوالیاف در کشاورزى

 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى

 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 
غشایى

 نانو فیلتر هاى لیفى
 فناورى هاى نویـن در مدیریت و افزایش بهره ورى 

آب در نیروگاه هاى گرمایى
Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 

 کاربرد فناورى  نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناورى  نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 

 LED
 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى

 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو
 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو

 کاربرد فناورى نانو در پوشاك 
 کاربرد فناورى  نانو در رنگرزى منسوجات 

 کاربرد فناورى نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى
 کاربـرد فناورى نانـو در تولیـد منسـوجات خـود 

تمیزشونده
 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 

 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا
 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 

در مواد غذایى
 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت

 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 
خاك

 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 
مختلف  نیروگاه 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
معکوس 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

درختسان: نانوحاملی در عرصه سالمت مجموعه گزارش هاى  
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